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MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.

CNPJ/MF 1 9.699.063/0001 -06/N IRE 33.3.0031 0924
ATA DA nEunÉO DE DIRETORIA 006,2020
REALIZADA EM 05 DE FEVEREIRO DE 2O2O

l. DATA, HORA e LOCAL: 05.02.2020, às 10:00h, na Rua Voluntários da Pátria, no 113,
pavimento 6, em Botafogo, na cidade e no estado do Rio de Janeiro.

ll. PRESENÇA: Totalidade dos Membros da Diretoria.

tll. CO|IíPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: José Jurhosa Junior e Secretária: Marina Lima
Nogueira, escolhidos por unanimidade.

lV. ORDEM DO DIA: í. PRD MSG.006/202O - Aprovar oAditamento n.o 001 ao Contrato
MSG no 016/2019, firmado com a empresa UC Brasil SoluçÕes lntegradas EIRELI- EPP,

oriundo da Dispensa de Licitação MSG no 0A212O19, relativo à Locação de equipamento
de videoconferência, a fim de prorrogar o prazo de vigência do Contrato por adicionais 6
(seis) meses, passando sua data de encerramento de 211O212020 para 211A812020, com
cláusula de morte súbita, no valorde R$ 9.480,00 (nove mile quatrocentos e oitenta reais).
O Contrato, que atualmente possui valor global de R$ 9.594,00 (nove mil e quinhentos e
noventa e quatro reais), passará ao montante de R$ 19.074,00 (dezenove mile setenta e
quatro reais); 2) PRD MSG.007/2020 - Aprovar o Aditamento n.o 001 ao Contrato MSG no

003/2019, firmado com a empresa Avalicon Engenharia Ltda., oriundo da Licitaçâo
Presencial MSG n.o 003/2018, relativo à prestação de serviços de Gestão e Execução
Fundiária, a fim de prorrogar o prazo de execução e de vigência do Contrato por adicional
1 (um) mês, com encerramento dos prazos em 131031202A e 1310412020,

respectivamente, e acréscimo de valor de R$ 34.007,50 (trinta e quatro mil, sete reais e

cinquenta centavos), o que corresponde a 2,460/o (dois vírgula quarenta e seis por cento)
do valor global do Contrato. O instrumento, que atualmente, possui valor global de
R$ 1.220.000,00 (um milhão e duzentos e vinte mi! reais), passará ao montante de
R$ 1.254.007,50 (um milhão, duzentos e cinquenta e quatro mil, sete reais e cinquenta
centavos); 3) Assuntos Gerais: 3.1. Pagamento da Solicitação de Recursos 725 da
Avalicon, no valor de R$ 2.645,26 (dois mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e
seis centavos), referente ao pagamento de depósito voluntário dos honorários
sucumbenciais (Processo 1003406-62.2016.8.26.0095 - Réu: lrineu Gualtieri e Usina
Raizen); 3.2. Pagamento da Solicitação de Recursos 726 da Avalicon, no valor de
R$ 5.160,00 (cinco mil e cento e sessenta reais), referente aos honorários periciais do
profissional designado pelo juízo para reahzar a perícia definitiva. (Processo 1002398-
63.2016.826.0123 - Réu: Rejane dos Santos); 3.3. Pagamento da Solicitação de
Recursos 727 da Avalicon, no valor de R$2.330,00 (dois mil e trezentos e trinta reais),
referente aos honorários periciais do profissional designado pelo juízo para realizar a

perícia prévia. (Processo 10A4144-22.2016.8.26.0363 - Réu: Usina Açucareira Ester
S/A); 3,4. Solicitação de prorrogação de prazo, apresentada pela Comissão de
Averiguação do Processo Administrativo 2019.01016, de 20 (vinte) dias adicionais, a fim
de que os trabalhos sejam conduzidos com a diligência necessária, em virtude da
necessidade de complementação do processo, com esclarecimentos adicionais, e da
ausência da presidente da comissão nas próximas
profissionais.

semanas, em razão de demandas
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V. ASSU NTOS TRATADOS/DELIBERADOS :

1) PRD MSG.006/2020 - O Diretor de Contratos, Sr. Eduardo Garcia, explicou que o
contrato se encerrará em 2110212020 e que, ao consultar o fornecedor se haveria
interesse na prorrogação, a empresa baixou o preço inicialmente pactuado e, consultando
o mercado, demonstra-se, ainda, como a proposta mais vantajosa. O colegiado de
Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD MSG.006/2O20;

2l PRD MSG.00712020 - O Diretor de MeioAmbiente e Fundiário, Sr. José Jurhosa
Junior, explicou que o mês de prorrogação é necessário para que a MSG possa realizar
nova licitação, pois a empresa contratada, que hoje presta serviço de campo e jurídico,

hoje não mais possui interesse em prestar a atividade de assessoria jurídica. Assim, a

MSG, que ainda precisa do serviço de acompanhamento dos processos judiciais e
liberaçÕes fundiárias, lançará o edital para contratação de nova empresa. O colegiado
de Diretores, por unanimidade, aprovou a PRD irSG.007r2O20;

3) Assuntos Gerais: 3.í. A assistente de diretoria, Sra. Marina Lima Nogueira,
informou que a MSG foi condenada ao pagamento de indenização, valor já depositado,
na ação proposta em face de lrineu Gualtieri, objetivando a instituição de faixa de servidão
na propriedade do Réu. O Réu deu início à fase de cumprimento de sentença somente
pelo valor dos honorários de sucumbência, apresentando cálculos, que totalizam o

montante de R$ 2.645,26 (dois mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e seis
centavos). A planilha foi analisada pela AVALICON e pela Diretoria Financeira, que não
encontraram óbices para o pagamento da quantia apresentada. O colegiado de
Diretores, por unanimidade, aprovou o pagamento da SR-725; 3.2. A assistente de
diretoria, Sra. Marina Lima Nogueira, informou que a MSG apresentou oferta de R$ 545,73
(base seU2014) e o perito apresentou avaliação prévia no valor de R$ 1.151,26 (base
nov/2016). Em janeiro/2017 a MSG depositou em juízo o montante do valor encontrado
no laudo prévio, R$ 1.151,26, para fins de imissão na posse. O juízo de 1a instância
sentenciou no valor do laudo prévio, contudo, após a Ré apresentar apelação, o Tribunal
anulou a sentença e determinou a realização de perícia definitiva. Adicionalmente,
informou que os honorários periciais fixados para realizaçâo da perícia prévia foram no
valor de R$ 4.320,00 (quatro mil e trezentos e vinte reais). O colegiado de Diretores, por
unanimidade, aprovou o pagamento da SR-726; 3.3. A assistente de diretoria, Sra.
Marina Lima Nogueira, informou que a MSG apresentou oferta de R$ 19.879,48 (base
setl2014), valor depositado em dezembrolâ919, para fins de imíssão na posse e que se
trata de perícia prévia, portanto ainda não houve pagamento de honorários periciais. O
colegiado de Diretores, poÍ unanimidade, aprovou o pagamento da SR-727; 3.4. A
assistente de diretoria, Sra. Marina Lima Nogueira, informou que recebeu da presidente
da Comissão de Averiguação do Processo Administrativo 2019.01016, uma folha de.
despacho com o pleito supracitado, para deliberação da Diretoria Executiva. O colegiadd
de Diretores, por unanimidade, tendo em vista que foijustificada a necessidade dç I -
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prazo adicional, para se conclua o relatório com a diligência necessária, aprovou a
prorrogação do prazo para conclusão do Processo Administrativo 20í9.0í0í6 por
20 (vinte) dias.

Vl. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar,
necessário lavratura desta que, lida e julgada

da Mesa e Diretores presentes.

foi suspensa a sessão pelo tempo
conforme, segue assinada pelos

e Compliance
Diretor Financeiro
Diretor de Contratos

e Fundiário

(Ata da REDIR 006/2020 dâ MSG, reâlizada em 05.02.2020)
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Secretária

José Jurhosa J

Diretor-Presidente
Diretor de Admi


